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 9 ةجّردتملا ةءا رقلا لحارم - أرقأ انأ ِبُتُك

 ١
 لبق ام ةلحرم نم انتائبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ٌتس نم ةءارق جمائرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 نم اًعساو اًقاطن يّطغت ةّيصصق ريغو ةّيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنكمتملا

 راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو حبحصلا ٌقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي «جمانربلا اذه يف :ةّيساسألا تادرفملا
 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهّدلا يف ىنعملا

 «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم «ةلحرم دعب ٌةلحرم
 يف ؛هنكمتو ديرجتلا ةوقو ةيئهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ

 بتك .اهييلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا ةياهن
 .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه

 ءاًضيأ ةيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم
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 ةّيِكَذ (تانيكام) تاِّكَم





 ٌءايْشَأ ىه (تانيكاملا) ٌثانكَملا

 .انِلامْعَأ ىف انُدِعاسُت

 .انّيَلاوَحو انّلْوَح يهو







 ةيئابَرْهَك ٌةلاَسَع













 .انلاغشأ ىف اندعاست تانكُملا هذه





 يدل يف اندِعاسُت

 تت و اوّدَألا هذه انكَملاو
 و
 تت



 ىف انّدِعاسُت ٌتانِكَملا وذه

 .ُديرُ ُتْيَح ىلإ ٍباهَّذلا
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 .ءانبلا ِ-ُ يف انّدِعاسُت تانك ملا وهذه



 .ىَفْشَتْسُملا يف انّدِعاسُت ُتانِكَملا وذه





 ؟ٍتانكَملا وذه ّلْثِم ىرت َنيأ



 ؟ثانكملا وذه ُلَعفتاذام

٠. 

 نوهم ه© همم
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 يووم

 اهل



 ىف انّدِعاسُت تانكم

 ماعّطلا دادُعإ

 ءانبلا



 تاهّبألاو ءابآلاو نيمّلُمملا ىلإ ةمِلَك

 ةقّثلا حمتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبُتُك «أرقأ انأ» ةلسلس

 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل رَثوُتو
 يف ىلوألا مهتلّواحُمب نوموقي نيذلا لافطألا بيانُي يناثلا ىوتسُملا

 نم ليلق ددع اهيف مِدخّتساو اًدج ةطيسّب ةغّلب بتكلا تيك .ةءارقلا

 اهدِناسُت ةحفص لك يف لمُجلا .اهرّركُت نأ ىلع انْصَرَح يتلا تادّرفُملا

 .ةثداحُملل ةّيويح ليصافت رّفوُتو ةءارقلا يف دِعاسُت موسُر

 باتكلا اذه
 تانكملا نأ ةركف ناضعَت باتكلا امهب حّسفُي ناتّللا ناتحفّصلا
 .وهّللاو لمعلا يف اندِعاسُن اهّنأو انيلاوحو انلوح نم (تانيكاملا)

 يف َعّرشَي نأ يف ئدتبملا ئراقلا َدِعاسُتل رّركتَت ةرابعب ةحفص لك أدبت
 .ةقثب ةءارقلا

 ؟ئراقلا اهيلإ فّرعتُي تانكم يأ . رّوّصلا يف تانكمملا ىلإ اورظنأ
 ؟تانكَملا كلت لَعفَت اذام
 قئاقحلا .ةفلتخُم تانكم ىلع ّلُدت يتلا رّوّصلا تامِلَك نع اوَُّدحت
 .ديزملا يف نوبَعَرَي نيذلا لافطألا دِعاسُت ةّيفاضإلا

 ىلع نيئدتبُملا ءاّرُقلا عيجشتل 18 ةحفّصلا يف لاؤّشلا اومدختسإ
 .ةيناث ٌةّرم باتكلا ةءارق

 دّرسَملا مدختسُت .باتكلا رخآ يف رّوصملا دّرسَملا مادختسا اولواح

 يذلا عوضوملا اهيف حت يتلا ةحفّصلا ىلع روثُعلا يف انتدعاسُمل

 .عيجشُتلاو ةدّعاسُملا نم ريثك ىلإ نوجاتحُي نوثدتبُلا ءارُقلا
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 ْذْخَأل نيزِهاج اوراص لافطأل وه | ٍنالاعتشا |
 .ةءارقلا يف ىلوألا مهتاوَصَّخ

 ا ل
 .ةلادو ةحضاو رّوص ٌتامِلَك ٠

 .ةرّركتُم ةطيسب لَمُج ٠

 .ّصّنلل ةحّضوُمو ةعيدب موس ٠

 اندودؤ ات 20 َّك 2 ديك م
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